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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Projektiniai pasiūlymai atlikti vadovaujantis: statinio projektavimo užduotimi bei Lietuvoje
galiojančiais Statybos techniniais reglamentais ir normomis.
1. Normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:
1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
1.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
1.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
1.4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
1.5. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
1.6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
1.7. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
1.8. STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai”;
1.9. Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
1.10. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės.
2. Bendrieji duomenys:
2.1. Projekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių, Stadiono takas 16, Joniškyje, rekonstravimo
projektas.
2.2. Statytojas: Joniškio rajono savivaldybė.
2.3. Statybos vieta: Stadiono takas 16, Joniškis, sklypo kad. nr. 4730/0811:66.
2.4. Klimato sąlygos: absoliutus temperatūros maksimumas: 34,3 ºC; absoliutus temperatūros
minimumas: -36,4 ºC; vidutinė metinė oro temperatūra 6,0 ºC; vyraujančios vėjo kryptys: PR, P, PV, V.
2.5. Geografinė vieta: šiaurės Lietuvos dalis.
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2.6. Reljefas: absoliutinė altitudė – nuo 50,00 m iki 56,80 m.
2.7. Statybos rūšis: rekonstravimas.
2.8. Statinių paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.
2.9. Statinio kategorija: neypatingasis.
2.10. Esamos būklės aprašymas: projektuojama teritorija randasi šiaurinėje Lietuvos dalyje, Joniškio
miesto šiaurinėje dalyje. Patekimas į sklypą iš Stadiono tako. Teritorija yra šalia Joniškio tvenkinio.
3. Bendrieji statinio rodikliai:
Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

1.1. sklypo plotas

m2

42711

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

-

1.3. sklypo užstatymo tankis

%

-

m2

1056

Pastabos

I SKLYPAS
Stadiono takas 16, Joniškyje

II KITI STATINIAI
2.1. Universali sporto aikštelė* (nesudėtingasis II grupė)
2.2. Krepšinio aikštelė* (nesudėtingasis II grupė)

2

m

608

2.3. Teniso kortas* (nesudėtingasis II grupė)

m2

594

2.4. Teniso kortas* (nesudėtingasis II grupė)

m2

594

2

2.5. Teniso treniruočių aikštelė* (nesudėtingasis II grupė)

m

171

2.6. Futbolo stadionas* (neypatingasis)

m2

12867

2.7. Betoninė pakyla* (nesudėtingasis II grupė)

m2

136

2

2.8. Šuoliaduobė* (nesudėtingasis I grupė)

m

27

2.9. Rutulio stūmimo sektorius* (nesudėtingasis II grupė)

m2

129

2.10. Vaikščiojimo takai* (nesudėtingasis II grupė)

m2

3694

2.11. Žiūrovų tribūnos (18,90 x 3,25 x 1,8 (h) m), 4 vnt.

m2

61,5

2.12. Segmentinė tvora (1,5 m) (nesudėtingasis I grupė)

m

689

2.13. Segmentinė tvora (4,0 m) (nesudėtingasis II grupė)

m

420

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

4. Projekto sprendiniai: aplink esamą stadioną įrengiami bėgimo takai su dirbtine danga. Esamoje
naturalios vejos futbolo aikštėje laistymo su purkštukais sistema. Futbolo aikštės matmenys nekeičiami.
Pietinėje teritorijos dalyje numatoma įrengti du teniso kortus ir treniruočių aikštelę. Vienas kortas su
dirbtinės žolės danga (plaušo ilgis 18 mm, užpildas – kvarcinis smėlis), kita su kieta danga. Taip pat
numatoma krepšinio aikštelė bei universali sporto aikštelė, skirta žaisti rankinį, tinklinį ir mažąjį futbolą.
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Pietinėje stadiono dalyje numatoma treniruoklių aikštelė. Numatomos naujos žiūrovų tribūnos abiejose
stadiono pusėse. Prieš žiūrovų tribūną (rytinėje pusėje) suremontuojama esama pakyla, įrengiant
užvažiavimą žmonėms su negalia. Vakarinėje dalyje, prie žiūrovų tribūnų, įrengiami mobilūs atsarginių
žaidėjų suoliukai su stogeliais. Šiaurinėje stadiono dalyje įrengiama lengvosios atletikos sektoriai (ieties
metimas, rutulio stūmimas, šuolio į tolį ir aukštį, disko metimo). Krepšinio, teniso ir universali aikštelės
aptveriamos tvora. Sporto aikštelėse numatomas linijų žymėjimas ir visa stacionari ir nestacionari įranga
(krepšinio stovai su lentomis, lankais ir tinklais; teniso bei tinklinio stovai ir tinklai; teniso treniruočių
sienutė (stacionari); futbolo vartai su tinklu ir kamuolių gaudyklės; maži treniruotėms skirti futbolo vartai;
disko metimo sektoriaus tinklas, atsispyrimo lenta ir atsispyrimo lentos dėžė; rutulio stūmimo ratas,
bortelis ir kt.). Tvarkomoje teritorijoje numatomi metaliniai suoliukai su atlošais, šiukšlių dėžės ir
apšvietimas, LED šviestuvais. Numatomos trys elektros prijungimo stotelės (po 3 kištukinius lizdus) ir
vaizdo stebėjimo kameros. Nuo sporto aikštelių ir bėgimo takų numatomas lietaus vandens surinkimo
latakais ir jų prijungimas prie nuotekų tinklų. Įrengiami pėsčiųjų takai. Sėjama veja. Numatomi vėliavų
stiebai, informacinis stendas, prie įėjimo į stadioną. Teritorija pritaikoma žmonėms su negalia. Visa
teritorija aptveriama tvora.
Aikštelių danga guminė, liejama, atspari slydimui, klimatinėms sąlygoms (krituliams ir temperatūros
pokyčiams), atitinkanti Europos standartus, ilgaamžė. Krepšinio aikštelėje įrengiami du stacionarūs
krepšinio stovai su grūdinto stiklo lentomis 1,8 x 1,05 m, spyruokliuojančiais lankais, atstumas nuo stovo
iki lentos 1,2 m. Universalioje sporto aikštelėje numatomas pamatas mobiliems tinklinio aikštelės
stovams. Stovai su tinklo įtempimo mechanizmais. Tinklas ne mažiau kaip 3 mm storio, pagaminti iš
poliesterio. Futbolo stadione įrengiami futbolo vartai (2 vnt.) ir treniruotėms skirti futbolo vartai (4 vnt.).
Futbolo stadiono galuose įrengiami apsauginiai tinklai (kamuolių gaudyklės).
Numatoma šuolio į tolį zona, kurioje įrengiama šuolio į tolį atsispyrimo lentelė. Aplink šuoliaduobę,
įrengiamas smėlio surinkimo latakas. Po smėliu įrengiamas drenažinis vamzdis vandens nuvedimui.
Įrengiamos treniruoklių ir lengvosios atletikos zonos.
Aplink stadioną įrengiami bėgimo takai. Prie bėgimo takų numatomas vandens surinkimo latakas.
Danga guminė, liejama, atspari slydimui, klimatinėms oro sąlygoms (krituliams ir temperatūros
pokyčiams), turi atitikti Europos standartus, ilgaamžė.
Teritorija aptveriama segmentine tvora (aukštis 1,5 m), aplink sporto aikšteles įrengiamos 4 m
aukščio tvoros. Šalia aikštelių įrengiami suoliukai ir šiukšliadėžės.
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